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 תיאור מצב

 

 .במוסדות מגן אבות ואימהות ם של תחלואהא היו מקרים חדשיל

 . נאות מרגועשוב במוסד  מימון ביקר ופ'רפ

 

  

 דיגומים

יה ל גריאטרי"י חמ"מצ"ב סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים כפי שנמסרו ע

 28.620- כים לתארי

 כמות דגימות  שם המוסד
דגימות 
 בפועל

 21 משעול יערה -שיח סוד ירושלים 

92 

 20 משעול עוזרד -שיח סוד ירושלים 

 10 פרופס -שיח סוד ירושלים 

 11 שכטמן -שיח סוד ירושלים 

 14 זריצקי -שיח סוד ירושלים 

 19 רוזנבלט -שיח סוד ירושלים 

 8 טולדנו -ירושלים שיח סוד 

 11 פטאל -שיח סוד ירושלים 

 11 חזון איש -שיח סוד ירושלים 

 19 אלנקווה -שיח סוד ירושלים 

 65 70 בית שוויץ ירושלים

 62 105 משגב לדך ירושלים

 106 114 טובי ירושלים שורש

 161 175 עידן הזהב ירושלים

 129 180 מדיקל פאלאס תל אביב

 41 אשר -קידר רעננה 

66 

 7 גליל -קידר רעננה 

 6 בר אילן -קידר רעננה 

 7 ביאליק -קידר רעננה 

 7 אליעזר יפה -קידר רעננה 

 :סיכום יומי
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 127 201 נווה שלו פתח תקווה

 404 450 עטרת רימונים בני ברק

 214 221 אור להורים ג'לג'וליה

 8 8 אוהל שרה בני ברק

 175 207 בית באבוב בת ים

 354 378 גנים גדרהבית מרפא 

 7 7 גני מרגוע רמלה

 51 64 בית הורים רונית נהריה

 43 40 בית הורים עדנה נהריה

 12 13 בראשית שער מנשה

 110 110 סיעודית בגני שרונים אבן יהודה

 148 164 בית שלום תל אביב

 415 400 בית אבות עירוני אשדוד

 23 42 שדרות -דור מכינה 

 37 42 גת קיבוץ -איתני גת 

 313 295 בית ליצ'ק מושב אחווה

 172 280 נווה שבא באר שבע

 

 

 

 

 
 
 א"כ

שמפורט בספר פי כ .במוסדות א"הינו נושא כ החשובים של מגן אבות האסטרטגיםמהכיוונים אחד 

התכנית ביקשה לקבל אישור  נף הסיעוד.עא ב"מחסור חמור בכ בשגרה יש, גם של מגן אבות

היום התקבלה תשובה חיובית להעסקת עובדים זרים  ,לשמחתנו להעסקת עובדים זרים בתחום.

   ר והמועצה הלאומית לכלכלה.משרד האוצ :בענף משני גורמים

 

 ביקורים

 ביקוריםבפני ביקורי משפחות.  את המוסדות של מגן אבות ומדגישים שלא ניתן לסגורחוזרים אנו 

עליה בתחלואה צריך  כאשר חלה של משפחות הוא חלק חשוב מהטיפול והקשר של הקשישים וגם

 ללים. ות תוך שמירה על הכלדאוג שהביקורים ימשיכו להיערך בכל המוסד

 קורונה בכנסתועדת 

א, "כ :עלו הנושאים הבאיםבישיבה הקורונה בכנסת דנה בנושא של תכנית מגן אבות ואימהות. ועדת 

 בדיקות, חיסונים וביקורים.
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